
Nauka zdalna 26-30.10.2020 

Język polski 

T: Rzeczownik bez tajemnic.  

• Zapisz w zeszycie następujące wyrazy: 

nic, rak, kroczy, zegary, ekran, piękny, oddychać, człowiek, zazdrość, ogień, wierzby, patrzeć, 

nauczyciele, igła, nudny, kino, uwierzyć. 

Podkreśl rzeczowniki i z ich pierwszych liter utwórz hasło. 

• Przypomnij wiadomości o rzeczownikach (podręcznik str. 75) i odpowiedz na pytania: 

- Co nazywa rzeczownik? 

- Na jakie pytania odpowiada? 

- Jakie ma rodzaje w l. poj. i l. mn.? 

- Przez co się odmienia? 

 

• Opisz podane rzeczowniki według wzoru: 

lekarze – nazwa osoby, l. mn., r. m., 

nauczyciel –  

czajnik –  

grzyby –  

ulice –  

tęcza –  

 

• Przypomnij sobie przypadki i odmień w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik – zegar. 

Dla chętnych: 

Wybierz dowolny rzeczownik i odmień go przez przypadki w l. pojedynczej i mnogiej.  

 

T: Rzeczowniki własne i pospolite. 

Przeczytaj Nową wiadomość w podręczniku na str. 76. 

Podaję rzeczowniki, które następnie wpiszesz do poszczególnych kategorii: 

Wiktoria, Wojciech, Gustaw, Barbara, Suwałki, Karkonosze, Radom, Karpaty, Żelazowa Wola, Barania 

Góra, Kijów, Szczawnica, Podlasie, Dąbrowa Górnicza. 

NAZWY IMION NAZWY 
MIEJSCOWOŚCI 

NAZWY GÓR PASM 
GÓRSKICH 

NAZWY REGIONÓW  

    

 

• Odszukaj w tych nazwach własnych rzeczowniki pospolite i zapisz w zeszycie np.  

Wiktoria (zapisz rzeczownik tor) 



• W zeszycie wykonaj ćwiczenie 2 str. 77. 

ZAPAMIĘTAJ! 

Rzeczowniki własne piszemy literą wielką, a rzeczowniki pospolite literą małą.  

Dla chętnych: 

Wybierz 4 rzeczowniki pospolite i ułóż z nimi zadania. 

Zadanie zostaną sprawdzone w szkole.  

 

Matematyka 

Temat: Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100. 

• Proszę przeczytać w podręczniku str. 49 (kolorowe puzzle) kiedy liczba jest podzielna przez 2, 

5, 10, 100 i proszę informacje przepisać do zeszytu. 

• A do zrobienia jest ze strony 51 zadanie 1 i 3. 

Temat: Cechy podzielności przez 4, 3 i 9. 

• Proszę przeczytać w podręczniku str. 50, 51 (kolorowe puzzle) kiedy liczba jest podzielna 

przez 4, 3, 9 i przepisać informację do zeszytu. 

• A do zrobienia jest ze strony 52 zadanie 4. 

Temat: Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100 przez 4 oraz przez 3 i 9 - ćwiczenia. 

• Proszę o zrobienie zadań z ćwiczeń str. 19 zad. 1, 2, 3, 4. 

Temat: Cechy podzielności liczb - ćwiczenia. 

• Ćwiczenia str. 20 zad. 5, 6, 7, 8. 

W tym tygodniu pracujecie indywidualnie w ćwiczeniach i z podręcznikiem. 

 

Język angielski 

1. Topic: The Crystal Ball Mystery: Is Uncle Gordon a thief?- historyjka obrazkowa. 

➢ Otwórz podręcznik na str. 24, przeczytaj historyjkę i posłuchaj nagrania: Jakie zawody ukryte 

są w tekście? Co znaczy słowo „thief”? 

2. Topic: Jobs- zawody. 

➢ Przepisz do zeszytu nazwy zawodów z ramki „Vocabulary” na str. 25 w podręczniku 

(tłumaczenie znajdziesz w słowniczku). Następnie posłuchaj nagrania (ścieżka nr 22)  i 

powtarzaj na głos. 

nagrania do podręcznika- link 

➢ Wykonaj ćw. 5 ze str. 25 w podręczniku: Jakie zawody przedstawione są na rysunku? Zapisz 

odpowiedzi w zeszycie. 

➢ Wykonaj ćw. 6 ze str. 25: ułóż zawody z rozsypanych liter (1-5), a następnie połącz z 

częściami zdania (a-e). Zapisz zdania w zeszycie. 

3. Topic: Halloween.  

https://docwiczenia.pl/resource/interaktywne/docwiczeniapl/audio_player/3CZ4F4/index.html


➢ Zbliża się Halloween. Proszę zapoznać się z typowym słownictwem stosowanym w czasie 

Halloween w oparciu o poniższe gry językowe: 

gra językowa nr 1-link 

gra językowa nr 2- link 

 

Język niemiecki 

Niemcy obchodzą 31 października Halloween, więc w zeszytach wykonajcie rysunek, uwzględniając 

na nim trzy dowolne słówka z poniższego słowniczka. Słówka przepiszcie do zeszytu. 

słowniczek na Halloween: 

der Kürbis – dynia 

die Kürbislaterne – latarnia z dyni 

das Gespenst, der Geist – duch 

die Hexe – czarownica 

die Spinne – pająk 

das Spinnennetz – sieć pajęcza 

die Fledermaus – nietoperz 

die Süßigkeiten – słodycze 

die Bonbons – cukierki 

die Verkleidung – przebranie 

 

Historia 

T: Sparta i jej mieszkańcy. 

Sparta to słynna grecka polis.  

GRUPY SPOŁECZEŃSTWA SPARTAŃSKIEGO 

I II III 

HELOCI 
(niewolnicy, pracowali na roli) 

SPARTANIE 
(pełnoprawni obywatele) 

PERIOJKOWIE 
(zajmowali się rzemiosłem 

 i handlem) 

 

Przeczytaj na str. 50 o życiu w Sparcie i opisz w kilku zdaniach jak wyglądało życie Spartanina. 

Zadanie zostanie sprawdzone w szkole.  

 

Geografia 

• Proszę powtórzyć temat Krajobrazy Polski. 

 

Muzyka 

Temat: Trzyczęściowe formy muzyczne. 

https://learningapps.org/4023511
https://learningapps.org/8130086


• Zachęcam do wysłuchania nagrania:  

F. Chopin „Walc Des – dur” zwanym „Miniaturowym”. 

 

Plastyka: 

Temat: Kontrasty kolorystyczne. 

• Przeczytaj ciekawostkę z podręcznika ze strony 19 w ramce „Sztuka wokół nas”.  

 

Informatyka i Technika 

• Zadania i ćwiczenia do wykonania znajdziecie na swoim e-mailu 

 

Religia 

• Proszę zapoznać się z prezentacją:  

__PLIK_482__ 

 

Wychowanie fizyczne 

• W bieżącym tygodniu proponujemy skorzystać jeszcze z pogody i w godzinach 

popołudniowych aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu: jazda na rowerze, 

rolkach, hulajnodze, spacery, itp. 

 


